
S8.

S1.Verilen işlemleri yapalım.

3 6 2 2 0 3  
 + 4 7 8  - 1 5 9

     Yukarıda verilen çetele tablosuna göre, aşağıdaki 
soruları cevaplayalım.

8 6 3 6 5 a)Tabloya göre toplam kaç kg satış yapılmıştır?
x 4

 b) En çok ve en az satılan yemişler hangileridir?
S2.Verilen boyalı kısmın alan ölçüsü kaç birim karedir?

c) Ceviz satışının iki düzineyi bulması için kaç kg daha
satılması gerekir?

ç) Fındık ve fıstık  satışı  toplamının  üç  deste  olması 
için kaç kg daha satış yapılmalıdır?

………………birim kare ………………birim kare S9. İstenen ölçülerde açılar çizelim.

S3.Verilen işlemlerde eksilen, çıkan  ve farkı bulalım.

6 5 2 8 4 5
 - 2 6 1  -  - 1 4 7 100 °'lik 

4 8 8 3 9 4 dar açı çizelim geniş açı çizelim

S4.Tabloda eksik bırakılan yerleri tamamlayalım. S10.Verilen örüntüyü  üç adım ilerletelim.

 16 - 23 - 25 - 32 - 34 -  -  -

S11.Toplama işlemlerinde verilmeyen sayıları yazalım.
S5. 8'er, 80 'e kadar ritmik yazalım.

8 3 9
 + 4  + 2  + 2 4 7

7 1 9 5 3 6 5 3
S6.Bloklarla verilen sayıyı Romen Rakamı ile yazalım.  

S12.  28  ile 34 sayıları arasındaki tek sayıların toplamı
kaç olur?

……………..

S7. Verilen şeklin simetriğini çizelim.

S13. Tanesi 85 Kr olan kalemlerden 3 tane alan Nihal, 

satıcıya 6 tane 50 Kr vermiştir. Buna göre, Nihal ne
kadar para üstü almalıdır?

S14.Bir çıkarma işleminde fark 176'dır. Çıkan sayı 57  
olduğuna göre, eksilen sayı kaç olur?

…… 80
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Sayı Değeri Basamak Değeri

MATEMATİK

ceviz

Yemişler Satış miktarı (kg)

5…….. 1

fıstık
Satışı yapılan yemişlerin miktarını gösteren çetele tablosu.

60 ° 'lik 

kestane
fındık



S1.  Başta verilen sözcüğün zıt  anlamlısını boyayalım. S1.Verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

a) farklı a) Görmek için sadece gözün açık olması yeterlidir.

b) yerli b) Işık çevremizi görmek için mutlaka gereklidir.

c) tenha c) Karanlıkta da net bir şekilde görebiliriz.

ç) aksi

S2.   mum   ateş böceği

S2.Yanlış yazılan özel isimleri düzelterek yeniden yaz.

a) Kenan'lar, bursaya taşınacakmış. Doğal ve yapay ışık kaynağı konulu bir pano yaparsak

yukarıda verilen varlıkları nasıl yerleştiririz?

…………………………………………………………………..………………………………………………………………………….. a)Kalple anlatılan örnek, doğal ışık kaynağı panosuna

b) zafer caddesi üç gün boyunca trafiğe kapalı olacak. yerleştirilmelidir.

b) Yıldız ile anlatılan örnek, doğal ışık kaynağı pano-

…………………………………………………………………..………………………………………………………………………….. suna yerleştirilmelidir.

S3. Aşağıda  verilen harflerden bir sonra geleni yazarak c) Her iki örnek de yapay ışık kaynağı panosuna yer-

şifreyi çözelim. leştirilmelidir.

S3.Aşağıdakilerden hangisi çevremizdeki ışık kaynak-

larına bir örnek olarak verilemez?

a) Güneş      b) Ay c) El feneri

S4.    Haftasonu  en  yakın  arkadaşım  Burak'ın  doğum 

günüydü. Ona özel bir hediye vermek istiyordum. Ama S4. Yanda verilen, yapay

ne kadar düşünsem de işin içinden çıkamıyordum. Son- ışık kaynakları boyanırsa

ra babamı, elinde üç tahta çubuk, ip ve renkli kağıtlarla tablo nasıl görünür?

odamda buldum. Bana " Anıl'cığım, Burak'a bir uçurtma

yapmaya ne dersin?" diye sorunca gözlerim parladı.He- a) b) c)

men işe koyulduk. Uçurtmayı renkli kağıtlarla kapladım.

Babam dengesini kurmaya yardım etti. Kuyruğunu gön-

lümce süsledim. Harcadığımız emeğe değmişti. Burak 

hediyemi çok beğenmiş ve duygulanmıştı. Birbirimize S5.

uzun uzun sarıldık.

… 1 ….Ses … 2 ….Ses

Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayalım. kaynakları kaynakları

a) Babası ve Anıl hangi malzemelerle uçurtma yapıyor?

b) Haftasonu kimin doğum günü kutlanacakmış? Yukarıdaki kavram haritasında boş bırakılan yerlerle
ilgili ifadelerden hangisi doğrudur?

a) " 1 "  yerine  " doğal "  yazılmalıdır.
c) Bu metinde anlatılan olay nedir? b) " 3 "  yerine  " radyo " yazılabilir.

c) " 2 "  yerine  " doğal "  yazılmalıdır.

S5.  Verilen  tabloda  Büyük  Ünlü  Uyumu  kuralına S6. Banyo dolabında, ambalaj içerisinde, tanımadığı-
uymayan   sözcükleri   boyayalım. mız bir madde bulduğumuzda ne yapmamalıyız?

a) Maddeyi tanımak için ambalaj üzerindeki yazıları

okumalıyız.

b) Ambalajı açıp çıplak elle dokunmalıyız.

c) Annemize sorup maddenin ne olduğunu öğrenme-
liyiz.

S6." görev " ismini iyelik(sahiplik) ekine göre yazalım.
Benim görevim Bizim S7.Hangisinde farklı bir kuvvet uygulanmıştır?
Senin  Sizin a) topa b) pencereyi c) raftan kitap 

Onun Onların vurmak açmak almak

çakmak ampul

mum yıldız

ayna ateş böceği

çöl

A Z K             Ş T Ş Z M         Ö Z P L Z G H M H         V Z K Z P

TÜRKÇE

öğrenci

değişik fikir benzer

uslu yaramaz

FEN BİLİMLERİ

sahip kitaplar

dizi yabancı kişi

faydalı kalabalık

Ses

piyano sesi ……3……

dondurma çobanlık

örüntü

modeller şefkat kareli

eskici


